
Październik przyniósł poprawę zarówno na zagranicznych, jak 
i  krajowym rynku akcji. W  ubiegłym miesiącu zaobserwować można 
było wzrost apetytu na ryzyko spowodowany prawdopodobną wizją 
wypracowania porozumienia na linii Waszyngton-Pekin. Zarówno 
amerykański S&P500, jak i niemiecki DAX wypracowały solidne wyniki, 
notując odpowiednio 2,04% oraz 3,53% wzrostu. Nieco gorzej na tle 
zagranicznych rynków wypadł krajowy rynek akcji – spośród głównych 
indeksów jedynie sWIG80 odnotował ujemną stopę zwrotu w  wyso-
kości -1,11%. Pozostałym udało się zakończyć miesiąc „na plusie”. 
Warszawski indeks „blue chip-ów” wygenerował dodatnią stopę zwrotu 
w  wysokości 0,96%, zaś WIG osiągnął 0,81% wzrostu. Nieco słabiej 
zachował się mWIG40, zyskując jedynie 0,16%.

Spadek awersji do ryzyka negatywnie wpłynął na rynek długu. Na 
rynkach bazowych zaobserwować można było odwrócenie tendencji 
spadkowej. Rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbo-
wych (US Treasuries) wzrosły o 2 pkt. bazowe (do 1,69%), niemieckie 
10-latki (Bundy) wzrosły o  16 pkt. bazowych (do poziomu -0,41%). 
Nieco inaczej sytuacja przedstawiała się na krajowym podwórku. 
Rentowności polskich 10-letnich obligacji skarbowych w  przeciwień-
stwie do rynków bazowych w  rozpatrywanym okresie uległy obniżce 
o 4 pkt. bazowe (do 1,96%). 

Na rynku ropy naftowej mieliśmy do czynienia z nieznacznym umoc-
nieniem „czarnego złota”. Ceny zarówno amerykańskiej odmiany West 
Texas Intermediate (WTI), jak i  europejskiej odmiany Brent wzrosły 
odpowiednio o  0,20% oraz 0,62% w  stosunku do poprzedniego 
miesiąca. Z kolei na rynku metali szlachetnych pozytywnie wyróżniały 
się srebro, platyna oraz pallad  – w  rozpatrywanym okresie ich ceny 
wzrosły o  6,29%, 5% oraz o  6,56%. Na rynku walutowym obserwo-
waliśmy umocnienie złotego względem koszyka głównych walut. Na 
koniec października dolar amerykański kosztował 3,82 PLN (-4,69%), 
funt brytyjski 4,94 PLN (+0,28%), frank szwajcarski 3,87 PLN (-3,62%), 
zaś euro 4,26 złotych (-2,48%). 

W minionym miesiącu konfl ikt na linii USA-Chiny zszedł na dalszy plan, 
ustępując miejsca kwestii Brexitu. Podczas październikowego szczytu 
UE doszło do zawarcia nowego porozumienia w kwestii opuszczenia 
Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię – informacja ta przyniosła 
pewną nadzieję na wyjście Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty zgodnie 
z  założeniem do 31 października 2019 roku. Ostatecznie jednak ze 
względu na odrzucenie w parlamencie przyspieszonej ścieżki legisla-
cyjnej dla brytyjskiej ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej, zdecydo-
wano ostatecznie o przesunięciu terminu Brexitu do 31 stycznia 2020 
roku.

Ubiegły miesiąc, podobnie jak poprzednie minął pod  znakiem 
decyzji głównych banków centralnych odnośnie stóp procentowych. 
Pod koniec października odbyły się kolejne posiedzenia Europejskiego 

Zachowanie cen akcji na rynkach rozwiniętych i rozwijających 
się w ostatnim roku. Żródło: MSCI.

Rentowności 10-letnich obligacji rządowych wybranych krajów 
w ostatnim roku. Źródło: Bloomberg.

Notowania wybranych surowców na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.10.2019. Źródło: Bloomberg.

KOMENTARZ RYNKOWY

Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku 
na dzień 31.10.2019. Żródło: Bloomberg.
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PAŹDZIERNIK 2019 W PIGUŁCE
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Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
CRB Index 389,50 0,50% -3,39% -6,40% 

Ropa naftowa 60,23 -0,90% -7,58% -20,19% 
Miedź 5815,8 2,31% -1,05% -0,79% 
Złoto 1514,8 3,35% 6,22% 24,67% 

Pszenica 508,75 2,62% 4,41% 1,65% 

Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M
USD/PLN 3,8212 -4,74% -1,34% -0,46% 
EUR/PLN 4,2620 -2,48% -0,63% -1,86% 
CHF/PLN 3,8743 -3,62% -0,54% 1,77% 
EUR/USD 1,1152 2,32% 0,69% -1,41% 
USD/JPY 108,03 -0,05% -0,69% -4,35% 
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Krajobraz po wyborach 
oraz wyroku TSUE
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banków centralnych



Zachowanie indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. 
Żródło: Bloomberg.

Ostatnie odczyty najważniejszych wskaźników gospodarczych dla Polski, USA i strefy euro. 
Źródło: GUS, Eurostat, Bloomberg

*-dane skorygowane 
**- dane urealnione (tj. w cenach stałych) 

Rentowności 2-, 5- i 10-letnich obligacji Skarbu Państwa. 
Żródło: Bloomberg.
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Nota Prawna
Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi w żadnym wypadku rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego. 
Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości, stanowią 
odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec 
wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach fi nansowych. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że oczekiwania 
te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata. 
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji swojego celu inwestycyjnego ani osiągnięcia zysku przez Uczestnika. Uczest-
nik Funduszu musi liczyć się z możliwością częściowej lub całkowitej utraty wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji Uczestnik 
powinien zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz Tabelą Opłat Novo Funduszu Inwestycyjnego, które dostępne są na stronie 
internetowej www. novofundusze. pl oraz u Dystrybutorów. 

Banku Centralnego (EBC) oraz Rezerwy Federalnej (FED). Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami EBC nie zdecydował się na cięcie stóp. Było to 
ostatnie posiedzenie Mario Draghiego na stanowisku prezesa EBC. Od 1 listopada zastąpiła go Christine Lagarde. 

Z kolei Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) po raz trzeci z rzędu w tym roku zdecydował się na obniżkę stóp procentowych o 25 pkt. 
bazowych do przedziału 1,50 – 1,75%. Poprzednie obniżki miały miejsce na dwóch ostatnich posiedzeniach FOMC – w  lipcu i we wrześniu. 
W komunikacie uzasadniającym obniżkę FOMC niejako dał do zrozumienia, że raczej nie należy spodziewać się kolejnych cięć stóp procentowych.

W dniu 3 października br. ogłoszony został wyczekiwany przez rynek, wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) w sprawie kredytów fran-
kowych. Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami okazał się on korzystny dla klientów zaciągających kredyty w szwajcarskiej walucie, choć nie tak 
tragiczny i destrukcyjny dla banków i całego sektora jak się początkowo spodziewano. Chociaż do tej pory pojawiły się już informacje o korzyst-
nych rozstrzygnięciach sporów na linii bank-kredytobiorca na korzyść tej drugiej strony, to skutki wyroku dla całego sektora należy rozpatrywać 
w dłuższym okresie. 

Do jednych z ważniejszych wydarzeń ubiegłego miesiąca mogących mieć wpływ na sytuację i dalsze perspektywy krajowej gospodarki można 
zaliczyć przeprowadzone wybory parlamentarne i  ich fi nalne wyniki. Ostateczne zwycięstwo należało do dotychczasowej partii rządzącej, co 
powszechnie nie powinno budzić zaskoczenia, stąd  też ogłoszone wyniki wyborów nie wpłynęły w sposób znaczący na notowania głównych 
indeksów – inwestorzy zdążyli zdyskontować już tą informację. Z kolei zwycięstwo opozycji w Senacie upatrywać można w kategoriach pewnego 
zaskoczenia, chociaż i ono nie wywarło znaczącego wpływu na rynek.

Polska Strefa Euro USA

akt. poprz. akt. poprz. akt. poprz.

Infl acja 2,5% (10.2019) 2,6% 0,7% (10.2019) 0,8% 1,7% (9.2019) 1,7%

Bezrobocie 5,1% (9.2019) 5,2% 7,5% (9.2019) 7,5% 3,6% (10.2019) 3,5%

Wzrost PKB** 4,5% (6.2019) 4,7% 1,1% (9.2019) 1,2% 1,9% (9.2019) 2%

Produkcja przemysłowa 5,6% (9.2019) -1,5% -2,8% (8.2019) -2,1% -0,1% (9.2019) 0,38%

Sprzedaż detaliczna 5,3% (9.2019) 6% 2,1% (8.2019) 2,2% 4,1% (9.2019) 4,4%

PMI  47,8 (9.2019)  48,8 pkt 45,7 (10.2019) 45,7 pkt  51,3 (10.2019)  51,1 pkt 
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